Protokoll styrelsemöte
Idéläran
080901 12:00
Närvarande:

Funktion

Namn

Email

Sekreterare

Torbjörn Wästerlid

wasterlistudent. halmers.se

Ledamot

Alvar Palm

a_palmhotmail. om

Ledamot

Jon-Henrik Svonni

jonhenristudent. halmers.se

Ledamot

Kalle Berg

karlbestudent. halmers.se

Kassör

Tobias Svensson

dj.bissegmail. om

Ordförande

Eri

erlandssstudent. halmers.se
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•

Erlandsson

Preliminärer
Mötets öppnande

Ordförande Eri

•

Erlandsson förklarar mötet öppnat 12:14.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

•

Val av justeringsman

Jon-Henrik Svonni o h Alvar Palm väljs till justeringsman.

•

Adjungeringar

Inga Adjungeringar
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•

Styrelsens arbete
Sverok

Ansökan om bidrag ej ännu inski kad. Ska ski kas in senare den 08/09/01.

•

Hemsida

Vi har nu fått koden till Bala s pinball partys hemsida o h den är
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inlagd på vår hemsida. Eri har börjat redigera en del av uppgifterna
på hemsidan men en hel del återstår fortfarande.
• Logotyp

Anders Lorentzen har ännu inte gjort något.
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Arrangemang

• Nollningen

 Nollro ken
Vi ska ställa fram ipper under nollro ken. De kommer behöva
vaktas under kvällen av irka fyra vakter.
 Nollhäfv
Vi kommer troligen att ställa fram ipper under häfvet. Kåren
tror do k att tillstånd behövs. Detta är emellertid inte fallet.
 Nollkampen
Kommer troligtvis o kså att bli av. NollK:n xar partytält.
• Flipperträ

Årets första ipperträ kommer att innehålla en liten tävling. Vi bestämde
att styrelsemedlemmarna själva xar PR på sin respektive sektion o h
att PR-ansvarig (se Övriga frågor) ska iordningställa yers att dela ut
på nollro ken.
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Övriga fragor

• Flipperreparation

Tis 02/09 ska vi reparera ipperspelen på elektrosektionen.

• PR-ansvarig

Mötet är enhälligt om att Kalle Berg bli PR- hef.
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Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas 12:00 måndag 08/09.
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Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:47.

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ordförande Eri

Erlandsson

Justeringsman Jon-Henrik Svonni

Justeringsman Alvar Palm
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